
1 
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 36/KH-TCĐN Bình Thuận, ngày 04 tháng 4 năm 2017 

                                 
 

KẾ HOẠCH  
Tổ chức tọa đàm về “Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn  

trong Du lịch nói chung và ngành nghề Resort nói riêng” 

  
 

Thực hiện Công văn số số 55/TCĐN-TT ngày 22/02/2017 về việc triển 
khai thực hiện bản thoả thuận về phối hợp Đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực 
với Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận. 

Nay, Trường xây dựng Kế hoạch tổ chức tọa đàm với chủ đề “Chia sẻ 
kinh nghiệm thực tiễn trong Du lịch nói chung và ngành nghề Resort nói 
riêng”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

- Tạo cầu nối giữa Nhà trường với Doanh nghiệp; giúp Nhà trường nắm bắt 
nhu cầu thực tiễn trong việc xây dựng chương trình đào tạo môn học, chuẩn đầu 
ra. 

- Chia sẻ thêm kiến thức, kinh nghiệm trong thực tiễn để tạo cơ hội cho 
Giáo viên, Học sinh-sinh viên tham quan, kiến tập, thực tập tại Doanh nghiệp và 
tìm kiếm việc làm phù hợp với nghề, năng lực bản thân. 

- Hưởng ứng Ngày sở hữu trí tuệ thế giới nhằm huy động sự tham gia của 
toàn xã hội, trong việc nâng cao nhận thức của công chúng về quyền sở hữu trí 
tuệ trong việc xác lập, khai thác phát triển và bảo vệ giá trị tài sản sở hữu trí tuệ, 
khuyến khích hoạt động nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng khoa học và công 
nghệ… với thông điệp “Đổi mới - Cải thiện đời sống”. 

II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH 

1. Nội dung 

- Chia sẻ các vấn đề thực tiễn, các kinh nghiệm, kiến thức về ngành Du lịch 
nói chung và nghề Quản trị khu Resort nói riêng giúp Giáo viên có thêm kinh 
nghiệm và định hướng để xây dựng chương trình môn học phù hợp với nhu cầu 
thực tiễn tại các Doanh nghiệp. 

- Dự báo nhu cầu đào tạo và việc làm hàng năm thuộc lĩnh vực Du lịch. 

- Những yêu cầu cần thiết để định hướng cho Học sinh - Sinh viên chuẩn bị 
trước khi đi thực tập, kiến tập và phỏng vấn xin việc. 
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2. Chương trình cụ thể 

Stt Thời gian Công việc Thực hiện 

1 7h45 – 8h00 Đón khách Ban tổ chức  

2 8h00 – 8h20 
Văn nghệ Đội văn nghệ Liên chi 

đoàn khoa DL-DV. 

3 8h20 – 9h00 

- Tuyên bố lý do, giới 
thiệu khách mời, giới thiệu 
nội dung chương trình. 

- Đại diện Nhà trường phát 
biểu 

- MC của Khoa DL-DV 
 

- Đại diện BGH 

4 9h00 - 9h30 

- Giới thiệu chủ đề buổi 
tọa đàm 

- Mời diễn giả trình bày 

MC của Khoa DL- DV 

5 9h30 – 9h45 Giải lao  

6 9h45 – 10h30 

Giao lưu, trao đổi - MC dẫn dắt chương 
trình.  

- Các thành viên tham 
gia chương trình đặt câu 
hỏi giao lưu, trao đổi. 

- Diễn giả trao đổi lại 

7 10h30 – 11h 

- Tổng kết buổi tọa đàm 

- Kết thúc chương trình. 

- BGH cảm ơn diễn giả 

- MC cảm ơn khách 
mời 

- Phòng HC - QT chụp 
hình lưu niệm 

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian dự kiến: 01 buổi, 8h00 thứ 4, ngày 26/4/2017. 

2. Địa điểm: Phòng IC, Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận - Đường 
Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận 

IV. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Khách mời: 

- Đại diện 04 đơn vị thuộc lĩnh vực du lịch của Hội doanh nhân trẻ (là diễn 
giả trong buổi tọa đàm). 

- Ban Giám hiệu; Đại diện các Phòng/Khoa/Ban. 
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2. Thành phần bắt buộc 

- Giáo viên khoa chuyên ngành Du lịch. 

- Các thành viên Trung tâm ĐT&QHDN. 

- Mỗi lớp cử 02 Học sinh - Sinh viên chuyên ngành Du lịch (không điều 
động các lớp đang đi thực tập). 

IV. KINH PHÍ DỰ KIẾN 

                ĐVT: đồng 

Stt Nội dung chi 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền Ghi chú 

1 Café, trà + bánh giữa buổi 40 10.000 400.000  

2 Chi khách mời 4 300.000 1.200.000  

 Tổng cộng   1.600.000  

(Một triệu sáu trăm ngàn đồng) 

 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp 

- Xây dựng kế hoạch Tọa đàm;  

- Liên hệ Hội doanh nhân trẻ Bình Thuận để mời DN; 

- Tổng hợp danh sách tham dự buổi tọa đàm; 

- Phối hợp khoa Du lịch - Dịch vụ xây dựng nội dung buổi tọa đàm. 

2. Phòng Hành chính - Quản trị 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất; nước uống giữa buổi; 

- Cử người chụp hình làm tư liệu; 

- Làm nội dung tiêu đề trên màn chiếu 

 

 

 

 

 

3. Phòng Tài Vụ 

Tham mưu Ban Giám hiệu kinh phí thực hiện. 

4. Khoa Du lịch - Dịch vụ 

- Xây dựng nội dung buổi tọa đàm; 

- Bố trí người dẫn chương trình buổi tọa đàm; 

TỌA ĐÀM 
“Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn  

trong Du lịch nói chung và nghề Resort nói riêng” 
 

Bình Thuận, ngày 26/4/2017 
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- Triển khai đến Viên chức, giáo viên, HS-SV trong Khoa tham dự và 
chuẩn bị câu hỏi. 

- Viết bài đưa tin. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm 
thực tiễn trong du lịch nói chung và ngành nghề Resort nói riêng” của Trường 
Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan triển 
khai thực hiện./.    

 

Nơi nhận: 
- Các Phó HT (Chỉ đạo); 
- Cá nhân, đơn vị (thực hiện); 
- Lưu VT, Trung tâm, Khoa DL-DV. 

 

 

                      HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

                  Nguyễn Thanh Tâm 
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SƠ ĐỒ BỐ TRÍ BUỔI TỌA ĐÀM 

Bảng 

Bàn ghế diễn giả 

MC 
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